
SOL·LICITUD D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA. MOBILIARI URBÀ.

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA PROPIETÀRIA, PROMOTORA O ENTITAT
SOL·LICITANT:

Nom i llinatges:

DNI/NIF: Telèfon:

Adreça (c/, pl., av.):

Localitat: C.P:

Correu electrònic: Fax:

DADES DEL REPRESENTANT:
(s’ha d’acreditar mitjançant document original i fotocòpia)

Nom i llinatges:

DNI/NIF: Telèfon:

Adreça (c/, pl., av.)

Localitat: C.P.

Correu electrònic: Fax:

DADES DE L’ACTIVITAT OBJECTE DE LA SOL·LICITUD:

Situació (c/, pl, av):

Ref. cadastral del local:

Expedient d’activitats:

EXPÒS: Que desitj la concessió de l’autorització per ocupar la via pública.

SOL·LICIT: Que em sigui concedida la corresponent autorització, per la qual cosa
present adjunta la següent documentació:

 1. Llicència d'activitats o justificant que es troba en tramitació.

 2. Fotografia  de la  façana del  local  i  de la  zona on es  vol  ocupar  la  via
pública.
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 3. Plànol a escala 1/50 de la ubicació del mobiliari  a instal·lar, estat actual
(reflectint tots els elements ja instal·lats a la via pública i que configuren el
carrer) i proposta.

 4. Plànol d’emplaçament indicant els metres lineals de façana del local.

 5. Certificació d’absència de dèbits amb la hisenda municipal.

 6. Descripció tècnica del sistema que es vol instal·lar aportant fotografia del
disseny i color de les taules, cadires i para-sols. (L’Ajuntament valorara si el
disseny s'adequa a les condicions estètiques de la zona).

 7. En cas d’instal·lar una tarima, assegurança de responsabilitat civil per cobrir
els possibles danys i perjudicis que la instal·lació pogués causar a tercers.
Aquesta assegurança podrà ser la mateixa que la presentada per a l’inici
de l’activitat, si així queda contemplat a la pòlissa .

 8. En cas d’instal·lar altres elements de mobiliari urbà (tancaments, jardineres,
expositors de venda, faristols, etc.) s’haurà de presentar memòria
descriptiva de l’element on consti disseny, color i tipus de material.

 9. En cas d’instal·lar estufes i calefactors:

 9.1. Informe signat per enginyer industrial o qualsevol altre tècnic
competent que certifiqui el seqüent:

 a) Que les estufes i calefactors exteriors compten amb el distintiu CE i
que compleixen amb la normativa aplicable.

 b) Nombre i tipus d’elements contraincendis a instal·lar, si és el cas, i
distancia mínima de seguretat de qualsevol para-sol o tendal, o altres
elements com poden ser línia de façana, arbres o fanals, així com
qualsevol altre fet que pugui ser destacable i afecti a la seguretat.

 c)  Que per l’emmagatzemament de botelles de gas, si és el cas, el
local compleix amb les condicions de ventilació adequada de
l’article 7 de la ITC MIE APQ 5, les disposicions de la ITC-ICG 06 i que la
càrrega de foc resultant compleix amb els requisits del Codi tècnic de
l’edificació.

 9.2. Declaració responsable del titular de l’explotació on, per utilitzar
estufes i calefactors exteriors, afirma el següent:

 a) Que compleix amb les condicions establertes a l’informe del punt 9.1)
anterior i la resta de normativa aplicable.

 b) Que compleix amb les condicions d’utilització del fabricant de les
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estufes.

 c) Que compleix amb les condicions indicades a l’article 7 de la ITC MIE
APQ 5 i les disposicions de la ITC-ICG 06, en cas d’estufes de gas.

 d) Que ha obtingut i manté en vigor una assegurança de responsabilitat
civil que cobreix la totalitat dels elements de l’ocupació de la via
pública o, si és el cas, de la zona privada d’ús públic (segons la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades
d’activitat de les Illes Balears).

 e) Que les retira de la via pública al tancar l’establiment.

 f)  Que, en cas de no complir amb el punt 9.1 c), al local no
s’emmagatzemen més de dues botelles de gas de menys de 15 kg. i
que no està a soterrani ni comunica amb ell i que disposa d’una
ventilació permanent de 70 cm2 amb una obertura a la part inferior a
menys de 15 cm del terra del local; o bé que les botelles
s’emmagatzemaran dintre d’un armari destinat exclusivament a les
botelles amb una ventilació permanent amb l’exterior amb una
superfície de ventilació superior a 1/100 de la superfície de la paret o
fons de l’armari d’acord amb el punt 2 de la ITC-ICG-06.

INCA, ___________________________

El sol·licitant,

(signatura)

SR. BATLE-PRESIDENT-AJUNTAMENT D’INCA.
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